
Cumhuriyet
tarihi boyunca

devletin, verdiği
hizmetlerden

dolayı üzerine
titrediği ve her

siyasal dönemin
gözdesi olan

Kastamonu vali
çıkaramıyor.

Murat
Başesgioğlu’nun

bakanlığı
döneminde
Tokat Valisi

olarak görev
yapan (1998-

2003) Mehmet
Gündoğdu’dan

beri hiçbir
Kastamonulu

adayın
erişemediği

valilik hasreti
devam ediyor.
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Kastamonulu Sanayici ve
İşadamları Derneği himayesinde
İstamonu Fuarcılık tarafından
organize edilen Kastamonu
Sanayi ve İş Dünyası Fuarı
KASTEXPO sektörünün
zirvesindeki firmaları
27 – 30 Aralık
tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi’nde bir araya getiriyor.
KASİAD Genel Başkanı Ayhan
Aslan, toplam ticari hacmi 7,5
milyar dolar olan ve 2,5 milyon
metrekare üretim ve hizmet

alanında 30 bini aşkın istihdam
yaratan sektörünün önemli
markaların, Türkiye ekonomisine
artı değer katan firmalar
olduğunu vurguladı. n 9

İstamonu Gazetesi haber
merkezinin son kırk yılı mer-
cek altına alarak tüm Türkiye
genelinde yaptığı valiler araştır-
masında 1985 – 2003 yılları
arasında görev yapan Metin İl-
yas Aksoy ve Mehmet Gün-
doğdu öncesinde de sonrasın-
da da valiler kararnamelerinde

Kastamonulu isimlerin bulun-
madığı öğrenildi. Valilik için
15 yıl görev şartı aranan ma-
kam için meslekte 35 yılı geri-
de bırakan Kastamonulu isim-
ler kararnamelerde vali olarak
değerlendirilmedi. 

30 yılın üzerinde devlet hiz-
meti bulunan ve her görev yap-

tıkları yerlerde üstün değer gö-
ren Yıldırım Uçar, Erdoğan Ül-
ker ve Nevzat Sinan halen vali
yardımcılığı yaparken, Nazım
Madenoğlu ve Saim Eskioğlu
kaymakam olarak hizmetlerini
sürdürüyor. Recep Muhlis Gür
ise Mülkiye Baş Müfettişliği
görevine devam ediyor.

Kastamonu 
‘vali’ye hasret

19 yıl önce Gündoğdu, ondan beri vali yok!
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SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

Nevzat Sinan Mehmet Demirezer Saim Eskioğlu Recep Muhlis Gür Nazım Madenoğlu

Erdoğan Ülker Yıldırım Uçar Fazıl Can Zafer Karamehmetoğlu Mustafa Asım Alkan

İsmail Hakkı Ertaş Ahmet Karakaya Hamdi Üncü Adnan Tezcan Erol Tanrıkulu

15 yılın üstü 
görev yapan 
isimler neden 

vali olamıyor?

15 yıl görev şartını
dolduran Kastamonulu 15
mülki idare amiri bulunuyor.
Vali yardımcılığı görevleri ve
kaymakamlık yapan Kasta-
monulu isimlerin vali olarak
değerlendirilmemesi sıkça

sorulsa da her kararname
dönemi meraklı bir bekle-
yişten öteye geçemiyor. Yine
gazetemiz tarafından daha
önce de gündeme getirilen
neden valimiz yok sorusu
halen cevap bekliyor.

ÖZEL
HABER

Sayın Bakanım; yedi dü-
velden memleketin temizle-
nip bugün üstünde yaşayanla-
ra vatan kılan mücadeleden
bugüne, ihtiyaç halinde hep

hatırlanan ama asla değeri
hamasi övgülerden öteye var-
mayan bir kentin muhakkak
ki sizin de malumatınız üzere
yetişmiş, ömrünü devletine

milletine hasretmiş kıymetli
evlatlarından Cumhuriyet ta-
rihi boyunca toplam 3 tane
vali çıkarmış olması ne garip
değil mi?

‘Soylu’ya açık mektup’

Haberin ve mektubun devamı sayfa 6’da

Gıda ve bakliyat sektöründe
ülkenin önde gelen
firmalarından Reis Gıda
tanınmış markalar liginde yerini
aldı. Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis'e marka
tescil belgesini Saygın Patent
firması sahibi Şenpazarlı
hemşerimiz Murat Saygın ve
Şenpazar eski Belediye Başkanı
Suat Saygın teslim etti. n 9

Reis tanınmış 
markalar liginde

Karabük’e yeşil ışık
Yerli otomobil üre-

timi konusunda 20 il-
den gelen talebe deği-
nen Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fa-

ruk Özlü, partisinin
Karabük merkez ilçe
kongresinde “Neden
olmasın” diyerek yeşil
ışık yaktı. n 9

Form Kolejlerinden 
3 yeni kampüs

2017-2018 eğitim
ve öğretim sezonuna
anaokulu, ilkokul, or-
taokul ve lise seviye-
sinde hizmet veren iki
eğitim kampüsüyle gi-
ren Form Kolejleri, yeni dö-

nemde hedeflerini ar-
tırdı. Form Kolejlerinin
Kurucusu Sezai Eyü-
poğlu, 2017-18 eğitim
sezonuna 3 yeni kam-
püsü ile adım atacak-

larını bildirdi. n 9

Cari açığımız 
30 milyon dolar!

TÜİK verilerine göre, 2017
yılında toplam 112 milyon do-
larlık ihracata karşılık 142

milyon dolarlık ithalat yapan
Kastamonu’nun cari açığı 30
milyon dolar oldu. n 5

   
bö    
bu     
ze    
iç    

  
  

Sektör devleri 
KASTEXPO’da

Kış lastikleri
hazır mı? n 9

Tur son 
5 dakikada
geldi

Hem 
maç gitti 
hem 
hoca! n 13

Hızla kentleşiyoruz
n 4

Platform kuruluyor
n 11 n 13

istamonu21kasim_01_Layout 1  11/22/17  12:55 PM  Page 1



21 Kasım 2017

istamonu.com /istamonu /istamonu
ÇAMLARDAN BİRİ

Tahsin Şentürk

SÜKÛTA DAVET

Cevabın en kötüsü, hasma küfür kusmaktır,
Celallenip öfkeyle tayfun gibi esmektir.
Ne öyle ne de böyle sana bir dost öğüdü,
Cevabın en iyisi efendice susmaktır.

Bir sarılmış hayata…
Bir sarılmış;
Kayaya kök salmış da, 
İnsandan kurtaramamış.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

Yetim Evlat
Öyküleri 
yayınlanıyor

Gazetemiz haber müdürü Mustafa Yaşar
Dilsiz’in kısa bir süre önce yayınladığı KARA
KUTU isimli
deneme kitabı-
nın ardından
okurlarına
bambaşka bir
pencereden
memleketini,
kahramanları-
nın gözünden
insanlarını an-
lattığı Yetim Ev-
lat Öyküleri ki-
tap raflarında
yerini almaya
hazırlanıyor.
Kastamonu
İnebolu do-
ğumlu gazeteci
yazar, muhte-
şem kurgusu ile geçmiş,
gelecek ve gerçek zamanda doyumsuz bir
anlatı yolculuğuna davet ettiği okuruna bir
şairin yarım kalmış öyküsünü aktarıyor. 

Cenevre Fikir Sanat Yayınları arasından
çıkan Yetim Evlat Öyküleri iki ayrı hikâyeden
oluşan ilk serisinde, sanki bir Oğuz Atay ro-
manından sırra kadem basıp zamanın nasıl
aktığı anlaşılmayan bir evrende kendini bu-
lan ve hayata tutunamayan bir şairin hayatını
aktarıyor. Daracık sokakları, kenarlarda kü-
melenmiş, alçak tahta çitlerle çevrili meyve
ağaçlarının arkasında aşı boyalı evlerin hüz-
nünün gölgesinde demlenmiş hikâyenin kah-
ramanı da hiç yabancı değil…

Bir sonbahar akşamı küçük bir sahil
kasabasının denize vurgun bir çam ağacı-
nın gölgesinde ebediyetine çekilmiş bir şai-
rin hikayesini anlatan Yetim Evlat Öyküleri
– Denizin şairi, 27 Kasım tarihinden itiba-
ren Cenevre Yayıncılık etiketi ile kitap sa-
tan tüm internet siteleri ve kitabevlerinde
okurla buluşacak.

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

Güvenli cephe iskelesi ( Güvenlikli
iskele ), H Tipi Cephe İskelesi ( İş iske-
lesi ), Endüstriyel kalıp sistemleri( Per-
de ve kolon kalıpları ), Flanşlı Cephe ve
Kalıp İskelesi, Fincanlı ( Cup Lock )
Cephe ve kalıp iskelesi, Teleskopik Dik-
me Direk ( Ayarlı direk ), Masa Tipi (
Ağır Yük ) Kalıp İskelesi, Kovanlı ( H
Tipi ) Kule Tipi Kalıp İskelesi, İskele ve
Kalıp Aksesuarları, Sac Pano ve bağlan-
tı elemanları gibi oldukça geniş bir üre-
tim yelpazeleri olduğunu söyleyen Ge-
nel Müdür Acar, gazetemize firması ve
sektörü hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bünyesinde 50 kişi istihdam eden,
yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde 5
dönüm kapalı alanda iskele kalıp sis-
temleri ve dış cephe malzemeleri üreti-
mi yapan İs-Ka imalat firma genel mü-
dürü Acar, sektörde haksız rekabetin
yönetmeliğe dahil olmayan firmaların
fiyatlarda elde ettiği rakamsal avantaj-
dan kaynaklandığını belirtti.

Denetim boşluğu sektörün
en büyük sorunu

Değişim içinde bulunan sektörde,
Bakanlık tarafından öngörülen ve dü-
zenleme şeklinde sektör firmalarının
uyması zorunluluğu bulunan yeni uy-
gulamaya firmalarının dahil olduğunu
söyleyen Araçlı işadamı hemşerimiz
Bülent Acar, “İnşaatta güvenli çalışma
çalıştayı ile başlayan sektöre yönelik dış
cephe uygulamalarında güvenli iskele-
ler sistemine geçiş yapmış firmalardan
biriyiz. Avrupa Birliği Standartlarına
uygun imalat düzenlemesi ve uygula-

mada da buna uygun revizyonu ger-
çekleştiren bir firma olarak kenar kor-
kulukları ve güvenlik ağları gibi sistem-
lerde de geçiş zorunluluğu doğrultu-
sunda üretim ve uygulamalarımızı bu
standartlara uygun hale getirdik. An-
cak, Türkiye’de birçok alanda olduğu
gibi sektör firmalarının önemli bir bö-
lümü bu uygulamanın dışında kalarak,
daha doğrusu merdiven altı tabir ettiği-
miz kesimin ortaya çıkardığı maliyet
farkı sektörü olumsuz etkiliyor” dedi.

Acar, sektörde yaşanan sisteme da-
hil olan firmalar ile uygulama dışı ka-

lan firmalar arasında merdiven altı fir-
maların yarattığı maliyet farkının sek-
törü çok etkilediğine işaret ederek, sek-
törlerindeki denetim yetersizliğine dik-
kat çekti. Sektörde şantiyelerde doğru
ve standartlara uygun malzeme kulla-
nılıp kullanılmadığının denetleneme-
diğini ifade eden İs-Ka Genel Müdürü
Acar, standartlara uygun yeni ürünler
ile kapsama alanı dışında kalan uygun-
suz ürünlerin aynı anda piyasada yer
almasından kaynaklı yaşadıkları sıkın-
tılara ilişkin denetimlerin sıklaştırılma-
sının önemine vurgu yaptı.

Daha çok iç pazara çalışıyoruz 

“Bir dönem denetimler sık ve dü-
zenli bir şekilde gerçekleştiriliyordu.
Ama son zamanlarda yine denetim
boşluğu var ve bu da yapılan işlere, kul-
lanılan malzemelerdeki kalitesizliğe ve
şantiyelerde standart dışı ürün kullanı-
mına davetiye çıkartıyor” diyen Bülent
Acar, standartların getirdiği ek maliyet-
ler olduğunu ve bu maliyetlerin fiyatla-
ra yansıtılmak durumunda kalındığın-
dan piyasada pahalı ürün satıyor imajı
oluştuğuna dikkat çekti. Bunun da sa-
tışlara doğrudan etki ettiğini söyleyen
Acar, yurt dışı pazarında gösterdikleri
başarı konusunda da şunları söyledi:
“Yurtdışında da ürünlerimiz ve uygula-
malarımız ile varız. Ama bu çok yük-
sek adetlerde olmasa da Bulgaristan,
Gana, Fildişi, Senegal gibi yapılaşması
devam eden ülkelerle çalışıyoruz. Daha
çok iç piyasa ve uygulamalar konusun-
da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz”

Sektörümüzde 
haksız rekabet var

Temelleri 1997 yılında atılan ve inşaat sektörünün yanı sıra sac pano ve bağlantı elemanları üretimi de yapan İs-Ka
İmalat Genel Müdürü Bülent Acar, güncellenen bakanlık yönetmeliğinin sektörde haksız rekabete yol açtığını ifade etti

Acar, yıl sonunda İstanbul Fuar
Merkezi’nde düzenlenecek KAS-
TEXPO Fuarı’nın da önemine deği-
nerek; “Şehre özgü fuar hiç duy-
mamıştım. Genelde şehir günleri,

tanıtım uygulamaları hep yapılıyor.
Ama bir kente dair bir karma fuar
ve iş dünyası konseptini ilk defa
gördüm. Bence çok özel ve başarılı
bir çalışma olmuş” dedi.

Özel bir çalışma olmuş
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OTOMOBİL UZAR GİDER!

Köy nüfusundaki gerilemeye paralel il ve ilçe
merkezlerinde yoğunlaşan nüfus artışıyla merkez
ilçe başta olmak üzere bazı ilçelerin de 5 haneli ra-
kamlara ulaştığı görüldü. Nüfus artış hızının yerel
yönetimler tarafından son zamanlarda yapılan adres
taşımaya dayalı çalışmalara bağlı olarak Tosya (40
bin 721), Taşköprü (39 bin 847), Cide (22 bin 642)
ve İnebolu (22 bin 141) 5 haneli rakamlarda olan il-
çeler olarak yerini korudu.Öte yandan Azdavay yüz-
de 44 nüfus artışı ile Taşköprü yüzde 40 ve Merkez
yüzde 35,9 ile diğer ilçeleri geride bıraktı. İlin top-
lam nüfus artış hızı ise 11,5 olarak gerçekleşti. Bu
oranla Kastamonu, Türkiye’nin yıllık yüzde 13,5
olan nüfus artış hızı oranının altında kaldı. 

Köy nüfusu eriyor

Merkez ilçe dahil toplam nüfusun 376 bin 945
kişi olduğu Kastamonu’da büyük bölümünün il/ilçe
merkezlerinde yaşamayı tercih etmesi, kırsal nüfu-
sun da düşüşünü sürdürmesine neden oldu. Toplam
nüfusun 140 bini köylerde yaşarken, kırsal nüfusun
en yoğun yerleşim yerleri merkez 31 bin 972, Taş-
köprü 17 bin 493, İnebolu 12 bin 261, Araç 12 bin 94
ve Tosya 11 bin 646 kişi olarak rakamlara yansıdı.

İlçe merkezlerinde ise Tosya, Taşköprü ve Cide 5
haneli rakamlara ulaşmış olan ilçeler oldu. Merkez
nüfusu en hızlı büyüyen ilçe ise ulaştığı 12 bin 95
kişi ile Cide oldu. İnebolu’da ise nüfus artış hızı-
0,12 olarak gerçekleşirken nüfusunu koruyan ilçeler
arasında yer aldı.

Kültür Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de
kitap okuma oranları üzerine yapılan araştır-
ma sonuçlarına göre Kastamonu ülke ortala-
masının yarısı kadar kitap okuyor. Ülke orta-
laması 13 kitap olan Türkiye’de, Kastamonu
ortalamanın az altında bulunan iller grubunda
yer aldı. Yayınlanan istatistikte Kastamonu’da
yıllık kitap okuma sayısının 6 olduğu bilgisine
yer verildi.

Aynı araştırmada Türkiye ortalamasında
olduğu gibi, kitap okurlarının büyük bir bölü-
mü tek seferde yarım saat okuma yapıyor. Hiç
kitap okumayanların yüzdesi de oldukça ciddi
bir orana denk geliyor; yüzde 19. Kitap satış-
larına da yansıyan bu oran düşüklüğü, ders
kitabı dışında kitap okumayanların oranında
da kendini gösteriyor; yüzde 21,4.

Yılda 10 kitaptan az okuyanlar aralığında
yer alan Kastamonu, yüzde 75’lik okumayan-
lar sınıfında yer aldı. 10 kitap ve fazlası okuyan
iller arasında Bolu ve Düzce illeri de bulundu.

Kastamonu tarih seviyor

Kitap okuyanlara sorulan sorular arasında
yer alan 'Ne tür kitaplar okursunuz?' sorusu-
na verilen cevaplarda Kastamonulu okurların
en çok tarihi kitapları tercih etmiş olduğu be-
lirtiliyor. Çankırı ve Sinop’ta da okur eğilimi
Kastamonu’da olduğu gibi açıklanmış. Oku-
nan kitap türünde ise Kastamonu romanı ter-
cih etmiş durumda.

Konularına göre kitaplar sorulduğunda ise
Kastamonu daha çok dini kitaplar cevabını
vermiş. Evlerde ders kitabı dışında bulunan
kitap sayısında ise Kastamonu 50-60 kitapla
Türkiye ortalamasının üstünde yer alıyor.

Boş zamanlarında TV izliyor

Boş zamanları değerlendirme konusunda
ise Kastamonu’nun tercihi büyük oranda tel-
evizyon olarak araştırmaya yansımış. Kara-
bük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu ise ki-
tap okuma olarak araştırmada yer almış. 

Yılda 6 kitap
okuyoruz

Kastamonu’da kentleşme nüfus
verilerine de yansıdı. İl merkezinde
yaşayanların oranı toplam nüfusun
üçte ikisine ulaştı.

Kastamonu milletvekili seçilir
seçilmez gündeme getirdiği
otomobil fabrikasıyla çıkış

yapmıştı Murat Demir…
Sanayici (ama tepeden inme değil,

çekirdekten gelme), iş adamı, siyasetçi,
milli sporumuz futbolcu, idareci ve en
önemlisi de hayalci…

Seçimler öncesinde ismi geçtiğinde
birçok polemiklerle anılsa da…

Meclise adım atar atmaz yaptığı
çıkışlar, söylediği sözler, gündeme
getirdiği konular ve hatta birkaç hatırı
sayılır bürokratik dokunuş… 

'Tribünlere oynuyor' diyen de oldu,
'Halk adamı işte' diyen de… Ama her ne
yaptıysa taraflı tarafsız birçok
hemşerisinin gönlünü alıvermişti.

İlk seçildiğinde otomobilden
bahsettiğinde bıyık altı gülenler bile bu
gün biz de tuz biber olalım diye ellerinde
tuzluk, yakaladıkları her muhabire
pozlar vererek biz de istiyoruz demeçleri
sıralıyor…

Kimse kusura bakmasın…
Bugün Kastamonu, (resmi talep

etmemiş olsa da) otomobil üretiminde en
azından bir bölümünün ilimizde
üretilmesi noktasında işin ucundan
tutma platformu kurmaya kadar
gelinmişse…

Valilik, Belediye, Ticaret ve Esnaf
Odaları, bürokrasi, teokrasi, otokrasi,
siyaseti, diyaneti, ticareti, iktidarı ve
dahi muhalefeti bir araya gelmiş ve tek
ses olunmalı ana fikrinde hemhal olmuş
ise…

Bu Murat Demir’in hayali
ve hayalciliği
sayesindedir…

Çünkü hayalini
kurmadığınız hiçbir şeyi
gerçekleştiremezsiniz. Bunu
bilmiyor, kabul etmiyor ve
hayal kurmuyor iseniz;

Tüccar olabilirsiniz, iş
adamı olabilirsiniz hatta
belediye başkanı bile
olabilirsiniz… 

Ama toplumun ufkunu
açacak, onlara hedef tayin
edecek, kitleleri aynı ülkü
etrafında birleştirip ortak
platformda birleştirecek
hayaliniz yoksa;

Mevzular büyür, hedefler
gecikir, sözler uçar gider…

Asla başarılı
olamazsınız…

Önümüzdeki yıl Haziran
ayının sonlarında (27-30
Haziran) İstanbul, 8 ilin
ortak kaderini, geleceğini,
hayallerini ve ümitlerini
buluşturacak… Bartın, Bolu,
Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve
Zonguldak illerinin 4 gün
boyunca kalpleri aynı
ritimle vuracak… 

Neden biliyor musunuz?
Kastamonu tek başına birçok alanda

büyümeyi hep denedi…
Oysa sihirli kelime BİRLİKTE idi…

Kastamonu’ya dair
birçok ilke imza atan bir
genç adam çıktı, önce tek
tek nerede bir memleketine
dair değer var onu buldu,
buluştu, konuştu ve
toplumla tanıştırıp onların
ülküleriyle memleketi
kaynaştırdı. Sanayici,
esnaf, müteşebbis,
siyasetçi, bürokrat,
kaymakam, vali, amir
memur kim varsa…

Nasıl başardı peki?
İstiklal mücadelesi

yıllarında yoktan vatan var
eden milletin en önemli
can damarı Kastamonu’nun
mevcut durumu, yıllardır
“devlet yapar” zihniyetine
mahkumiyetinin gereği bir
arpa boyu ilerleyememiş…

İş adamına gitti; ”Neden
memleketinize yatırım
yapmıyorsunuz?” dedi.

Bürokratına gitti;
“Yatırımın önündeki
engeller nedir?” diye sordu.

Siyasetçiye, amire,
memura, valiye…

Vali demişken…
Kastamonu’da her şey

var deriz ya hep… Vali yok! Daha
doğrusu Kastamonulu valimiz yok!

Konuya dönelim…
Sordu, soruşturdu… Öğrendi,

öğrendikçe yeni sorular geldi…

Bir hayal kurdu… Bu memleket aynı
kaderi, aynı coğrafyayı, aynı istikbali
paylaştığı bölgeden ayrı tanıtılamaz.
Kalkınmaysa da turizm sanayi ve
toplumsal büyümeyse de birlikte olur
dedi…

Düştü yine yollara…
Hüseyin Karadeniz isimli bu

hemşerimiz bir sürü sıkıntı, kafalardaki
engeller ve bir yığın bürokrasiye rağmen;
bu işin gerekliliğini duyurdu…

İlk destek kimden geldi biliyor
musunuz?

Hayalci vekil Murat Demir’den…
Çünkü, memleketin kaderini

değiştirmek için hayal kurmaktan
korkmayan, cesur, adımlarını atarken
BEN değil BİZ şuuruyla atanların
başarabileceğine iman edenler büyük
işler başarabilir…

BAKAF 2018 Haziran ayında 8 ili tek
hedef tek yürek bir halde bir araya
getirecek… 

Yani bir hayal gerçek oldu…
Otomobile gelince…
Murat Demir tarafından ortaya

atıldığında…
Hayal diyenler bile bugün bu hedef

etrafında “Biz ne yapabiliriz” noktasına
gelmişse…

Otomobil hayali başarılı olmuştur…
Bir memleket ilk defa bir arada aynı

konuya odaklanmış, bir olmuş, beraber
olmuş…

Yetmez mi?
Teşekkürler Murat Demir!

FOTOYORUM

“Hans, George, Katarina,
Helga bu güzellikleri
yaşayacak da Ahmet,
Mehmet, Hasan, Hüseyin,
Ayşe, Fatma niye bu
güzellikleri yaşamasın?”

Anonim

NE DEMİŞ

Kastamonu, milli ve yerli
otomobil için iktidar
muhalefet yerel ve mahalli
idare ORTAK PLATFORM
oluşturma kararı almış…

NE YAPMIŞ

“Hayal gerçeğe

atılmış bir

tohumdur”

SÖZLÜK
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GÜNCEL

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Memleketin
kaderini

değiştirmek için
hayal kurmaktan

korkmayan, cesur,
adımlarını

atarken 
BEN değil BİZ

şuuruyla
atanların

başarabileceğine
iman edenler
büyük işler

başarabilir…

“

“

Hızla kentleşiyoruz

Kastamonu iline dair 2010 –
2016 yılları arası adrese dayalı
nüfus kayıt verilerine göre ilgili
döneme ait değişim 15 bin kişi
olarak gerçekleşti. 

2010 yılında 361 bin 222 olan
Kastamonu toplam nüfusunun
aradan geçen 6 yıl içinde ulaştığı
rakam Aralık 2016 verileri esas
alındığında 377 bin olarak ger-
çekleştiği görülüyor.  Nüfusun
önemli bir bölümü 50 ve üstü
yaş grubunu oluştururken bu di-
limde bulunan kişi sayısı 135 bin
361 olarak verilere yansımış. 0-14 yaş grubu

kişi sayısı 63 bin 500 olan Kastamonu’da, 15-
50 yaş grubunda ise 178 bin kişi yaşıyor. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi verilerine dayanan araş-
tırmada 2016 yılında Bartın,
Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak
illerinin göç hızı binde 7,35 ola-
rak gerçekleşti. Sekiz ilin top-
lam nüfusu 2 milyon 468 bin 830
olurken, Zonguldak diğer 7 ilden
daha fazla göç veren kent oldu.
Bölge toplamda 124 bin 274 göç alırken, 108
bin 108 göç verdi. 16 bin 166 net göç verisine
sahip olan 8 ilin göç hızı ise binde 7,35 oldu.

Bölge illeri arasında en fazla göçü 6 bin
766 net göç rakamıyla Bolu alırken, 4 bin 839

net göçle Düzce ve 3 bin 303 net göç rakamı
ile Karabük izledi. Kastamonu bin 679 net
göç rakamı ile son yıllarda göç hareketlerini
pozitife geçiren iller arasındaki yerini aldı.
Zonguldak ise aldığı göçün bin 942’sini dışarı
vererek kan kaybını sürdürdü.

Nüfusumuz 15 bin kişi artmış

Bölgesel göç pozitif trende girdi
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

109,71
t

3,884
t

4,593
t

160,39
t

KASİAD Genel Başkanı Ayhan As-
lan, KASTEXPO Fuarı ile ilgili yaptığı
açıklamada fuar alanının yüzde 80 do-
luluk oranına ulaştığına değinerek yak-
laşık 200 firmanın yılsonunda Kasta-
monu ekonomisinin vitrininde yer ala-

cağını belirtti.
Aslan, toplam ticari hacmi 7,5 mil-

yar dolar olan ve 2,5 milyon metrekare
üretim ve hizmet alanında 30 bini aşkın
istihdam yaratan sektörünün önemli
markaların, Türkiye ekonomisine artı

değer katan firmalar olduğunu vurgula-
dı.  KASTEXPO Fuarı’nda 4 bin 500
metrekare alanın dolduğunu belirten
Ayhan Aslan bin 500 metrekare alanın
da ön sözleşmesinin gerçekleştiğini söz-
lerine ekledi. 

Demir çelik sektörünün zirve-
sinde yer alan İÇDAŞ, Türkiye’nin ilk
ileri teknoloji ve yüksek katma de-
ğerli yassı çeliğini üretmek için yola
çıkan Tosyalı Holding, Kastamo-
nu’nun orman ürünleri sektörünün
global markalarından SFC, Kasta-
monu Entegre ve Aslandağ Ahşap,
Türkiye'nin ilk yanmaz kablo üreticisi Başoğ-
lu Kablo, ilk ve tek data center ve fiber optik
santral üreticisi Canovete, ilk sistem iskele
üreticisi TMS, ilk yerli turboşarj üretim fabri-
kası Özdemir Model Türkiye'nin saygın ar-
matörlük firmalarından İnce Denizcilik, ter-
sane sektörünün önemli firmalarından İne-
bolu Tersanecilik, enerji sektörünün önemli
markalarından Teksan Jeneratör, dünyanın
ilk insansız kuru yük gemisine güverte üstü

kepçeleri dünya devi ülkelerin tem-
silcilerini geride bırakarak üretimini
gerçekleştiren Güven Grab ve Kar-
deşler Kepçe, kuru gıda sektörünün
lideri ve yerli tohumu markasıyla bü-
tünleştiren Reis Gıda, dünyanın en iyi
şekerleme firmalarından Elvan Gıda,
unlu mamul sektöründe faaliyet gös-

teren Türkiye’nin ilk ambalajlı ekmek üreti-
cisi UNDANO, Türkiye ihracat şampiyonu
ilk bin firma arasında yer alan Boskay
Metal firmalarının da
yer aldığı KASTEX-
PO bir araya ge-
tirdiği ekonomik
güçle de
dikkat 
çekiyor.

İlkler KASTEXPO çatısı altında

Yılın ilk 9 ayı rakamlarına göre
Kastamonu’nun ihracat ithalat gerçek-
leşmesi sonucu 2017 yılında 30 milyon
dolar cari açık ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verileri-
ne göre, 2017 yılında toplam 112 mil-
yon dolarlık ihracata karşılık 142 mil-
yon dolarlık ithalat yapan Kastamo-
nu’nun cari açığı 30 milyon dolar oldu.

2016 yılında 116 milyon dolar ola-
rak gerçekleşen ithalat fazlası bu yıl ih-
racattaki 85 milyonluk fazlayla 30 mil-
yon dolara gerilerken, ithalatta da 10
milyon dolarlık bir azalma gerçekleşti.
2017 yılında ihracat ve ithalat arasında-
ki büyük farkı kapatan etken ise metal
cevherleri, cüruf ve kül kalemindeki 76
milyon dolarlık ihracat kapattı.

İhracat 
yüzde 80 artış gösterdi
Bu yıl gerçekleşen ihracatında yüz-

de 80 artış başarısına ulaşan Kastamo-
nu geçen yıla oranla 70 milyon dolar
fazla ihracata imza attı. 

2016 yılı ihracat rakamlarına ba-
kıldığında toplamda 44 milyon dolar
olarak gerçekleşen ihracat bu yılın ilk
9 ayı baz alındığında 112 milyon dola-
rı yakaladı. Bu rakam 2015 yılında 43
milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
2017 yılı Mart ayında 34 milyon dolar-
lık metal cevherleri, cüruf ve kül ihra-
catının etki ettiği bu gelişme, yıllık
bazda toplamda 76 milyon dolarlık bir
girdi sağladı.

Son üç yılın cari açığı 
256 milyon dolar

Kastamonu ilinin 2015, 2016 ve
2017 yılında ihracat ve ithalat rakam-
ları karşılaştırıldığında dengelerin ol-
dukça bozulduğu gözlemleniyor. Son
3 yıllık rakamlar baz alındığında top-
lam 198 milyon dolarlık ihracata kar-

şılık 454 milyon dolarlık ithalattan
kaynaklı 256 milyon dolarlık cari açık
dikkat çekiyor. 

2010 – 2014 yılları arası ise Kasta-

monu ekonomisinde 24,7 milyon do-
larlık ihracat fazlası gözlemleniyor.
Bu dönemde ihracat 239,8 milyon
dolar olarak gerçekleşirken, ithalat

rakamı 215,1 milyon dolar olarak
TÜİK verilerinde yer almış.

İhracatın kralı örülmemiş
giyim eşyası

Metal cevherleri, cüruf ve külün
2017 özelindeki ihracata geçici etkisi-
nin yanı sıra bu kalemde en iyi girdi
sağlayan ürün örülmemiş giyim eşyası
ve aksesuarları oldu. Bu yıl 13 milyon
dolar olarak gerçekleşen bu kalemde
2016’da 20 milyon dolar gelir elde edi-
lirken, 2015 yılında örülmemiş giyim
eşyası ve aksesuarlarının girdisi 19 mil-
yon 500 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar,
kıymetli metaller, inciler, taklit mücev-
herci eşyası, metal paralar faslında ise
2017 yılı ihracatı 12 milyon dolar ola-
rak verilere yansıdı. 

En çok alım makine ve 
kazan yedek parçalarında

gerçekleşti
2017 yılı ithalatına da diğer yıllarda

olduğu gibi makine ve kazanlar, yedek
parçaları kalemi en büyük etkiyi yapan
ürünler olarak girdi. Kastamonu’ya yı-
lın ilk 10 aylık diliminde 77 milyon do-
larlık ürün alımı gerçekleşirken, bu ra-
kam 2016 yılında 83 milyon dolar,
2015’te ise 86 milyon dolar olmuştu.

Cari açığımız 30 milyon dolar!

Doğum borçlanması (2)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Sektörünün devleri
KASTEXPO’da

Eşim ne kadar doğum
borçlanması yapabilir?

Eşim 26 Şubat 1983 doğumlu.
SSK giriş tarihi 1 Aralık 1998 ve
2964 prim günü var Ayrıca 2009–
2010 arası 365 gün 4/b (Bağ-Kur)
primi ödendi. İki çocuğumuz var.
Kızım 2004, oğlum 2012 doğumlu.
Doğum borçlanması ne kadar
yapabilir, her iki çocuk için olur
mu? Fehmi KAYGIN

Eşiniz 4/a (SSK) statüsünden
normal emeklilik için 20 yıl
sigortalılık süresi, 5 bin 975 prim
günü ve 55 yaş; yaştan emeklilik
için ise 15 yıl sigortalılık süresi,
3bin 600 prim günü ve 58 yaş
şartlarına tabi. 5 bin 975 prim
günüyle 55 yaşını doldurduğunda
emekli olabileceği gibi, 3 bin 600
prim günüyle 58 yaşını
doldurduğunda da emekli olabilir.
Diğer bir seçenek olarak, 5 bin 400
prim günüyle 56 yaşını
doldurduğunda 4/b (Bağ-kur)
statüsünden emekli olabilir. Hangi
sigortalılık statüsünde emekli
olmayı tercih ederse, son 2 bin 520
prim ödenmesinin fazlasının ( en az
bin 261 gününün) o sigortalılık
kapsamında olması gerekiyor.

Eşiniz, çocuklarınızın doğum
tarihlerinden itibaren iki yıl içinde
kalan çalışmadığı (prim ödenmemiş)
süreler için doğum borçlanması
yapabilir. Doğum borçlanması
yapacağı süreler, borçlanma tarihi
öncesindeki son sigortalılığı
kapsamında geçmiş sigortalılık
süresi olarak değerlendirilir.

Doğum borçlanması
yapamazsınız

İşe giriş tarihim 16 Eylül 2008.
Prim gün sayım 1722. 13 Kasım
1986 ve 28 Ocak 1992 doğumlu iki
çocuğum var. Doğum
borçlanmasından yararlanabilir
miyim ve ne zaman emekli
olabilirim? (Tuğçe Baran)

Çocuklarınızın doğum tarihleri,
ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten
önce olduğundan, mevcut yasal
düzenlemeye göre maalesef doğum
borçlanmasından
yararlanamıyorsunuz. 7 bin 200
prim günüyle 58 yaşınızı veya 4bin
600 prim günüyle 61 yaşınızı
doldurduğunuzda emekli
olabilirsiniz. 

Sigorta başlangıcından önceki
doğumlar borçlanılamıyor

1 Kasım 1959 doğumlu eşim, 27
Şubat 1998’de isteğe bağlı Bağ-Kur’a
girdi. Ödemede zorlandığımız için
30 Kasım 1998’de borçsuz bir
şekilde Bağ-Kur’u dondurduk. 31
Aralık 2010 tarihinde sigortalı
olarak çalışmaya başladı ve devam
etmektedir. Ne zaman ve nasıl
emekli olabilir? Sigorta ve Bağ-
Kur’dan önce iki çocuk sahibi,
onlardan faydalanabilir mi? 
Mert Tuna 

Doğum borçlanması, ilk defa
sigortalı olunan tarihten sonra
doğan çocuklar için yapılabiliyor.
Çocuklarınız, eşinizin sigorta (Bağ-
Kur) başlangıcınızdan önce
doğduklarından doğum borçlanması
yapamaz. 

Eşiniz 15 yıl sigortalılık süresi, 3
bin 600 prim günü ve 58 yaş
şartlarıyla 4/a (SSK) statüsünden
emekli olabilir. 58 yaşı daha önce
dolacağından, 3bin 600 prim
gününü tamamladığında emekli
olmaya hak kazanır.

Kastamonulu
Sanayici ve

İşadamları Derneği
himayesinde

İstamonu Fuarcılık
tarafından organize

edilen Kastamonu
Sanayi ve İş Dünyası

Fuarı KASTEXPO
sektörünün

zirvesindeki firmaları
27 – 30 Aralık

tarihleri arasında
İstanbul Fuar

Merkezi’nde bir
araya getiriyor.

TÜİK verilerinde en ilgi çekici
fasıllardan birini de yün ve yün
türevleri kalemindeki ithalat
olarak görülüyor. Geçen yıl ra-
kamlarına göre 11 milyon dolar-
lık ithalat yaptığımız bu kalemde
2017 rakamların da gerileme
gözükse de 6 milyon dolarlık alı-
ma karşılık 26 bin dolarlık ihra-
cat ihracat ithalat dengesinin

bozulmasında en büyük etken-
lerden biri olarak ortaya çıkıyor.

Aynı şekilde pamuk ve pa-
muk ipliğinden mamul ürünler
faslında da ithalata dayalı olan
ticaretimiz 2016 yılında 4,5 mil-
yon dolar olarak gerçekleşir-
ken, bu rakam 2017 yılı Eylül ayı
itibarıyla toplamda 2,6 milyon
dolar oldu.

Yün ve türevlerini de 
satın alıyoruz

Bakır ve bakırdan mamul ürün
alımında da 20 milyon dolara yakın
alım istatistiklere yansıyan bir di-
ğer ilginç fasıl oldu. 2005 yılında 33
milyon dolarlık ihracat yaptığımız
bakır ve bakır mamulü ürünlerde
2008 yılında gerçekleşen 230 mil-
yon dolarlık ihracat 2017 yılında 2
bin dolar seviyesinde normal sey-
rine döndü. Bunda ilimizde faaliyet
gösteren Eti Bakır’ın işlenmemiş

mamul olarak yurtdışındaki işle-
me tesislerine aktarımının etkili
olduğu öğrenildi.

TÜİK verileri incelendiğinde
bakır ve bakır türevlerinde 2005 yı-
lından bu yana toplamda 351 mil-
yon dolar tutarında ihracat ger-
çekleştirilirken, 2010, 2013 ve
2015 yıllarında hiç ihracat yapıl-
madığı bilgisi yer alıyor. Bu fasılda
ithalat kalemleri ise toplamda 34

milyon 600 bin dolar olarak verile-
re yansıdı.

Bakır ve bakır türevlerinde
2017 yılının ilk 9 ayında ise 19,2
milyon dolarlık ithalat son 12 yılın
en yüksek rakamı olarak gerçek-
leşmiş durumda. Son üç yılda bu
fasılda toplam 27,6 milyon dolar it-
halata karşılık ihracat rakamı ise
sadece 6 bin dolar olarak istatis-
tiklere yansıdı.

Bakırda rekor alım

ÖZEL
HABER
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5Mart 2017 Pazar
günü, İstanbul
Esenler Kültür

Merkezi’nde bir top-
lantı vardı. Toplantı-
nın adı: 3.Altın
Adamlar Zirvesi (Ka-
nımca Altın İnsanlar
Zirvesi denmeliydi).

Düzenleyen Gaze-
te İstamonu, sponsor-
lar (katkı sunanlar)
ise UNITED GROUP,
Cide Dernekler Fede-
rasyonu ve Çatalzey-
tinliler Yardımlaşma
Derneği.

Salon tam doluydu diyemem ama
Gazete İstamonu’nun etkinliklerinde
giderek artan bir katılımın olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim.

Toplantının amacı, Kastamonulu üst
düzey kamu görevlilerinin tanıtılması
idi. Tanıtılacakların listesi asılmıştı ve o
listede kaymakam, vali yardımcısı, mül-
kiye müfettişi, akademisyen olarak on
altı isim yer alıyordu. Katılabilenlerin
sayısı altı idi.

Ayrıntılara girmeyeceğim. 
Konum başka.
Doğrusu bu ve benzeri etkinliklerin

sivil toplum örgütlerince yapılmasıdır.
İstanbul’da 396 hemşeri derneği var ve
çatı örgütlenmelere sahipler. Ancak bu
ve benzeri etkinliklerde ev sahibi olarak
karşımıza Hüseyin Karadeniz ve Gazete
İstamonu ekibi çıkıyor. Bir gazetenin te-
mel işlevi habercilik gibi görünse de gü-
nümüzde bu anlayış eksik kalmaktadır.
Gazete, bir kamuoyu oluşturma aracı
olarak farklı işlevlere de sahiptir. Yal-
nızca bilgi vermez, aynı zamanda ka-
muoyunda bir davranış da geliştirir. 

Konuşmacılar, daha çok “değer” vur-
gusu üzerinde yoğunlaştılar. Evet, insan-
lık ve uygarlık değerler üzerinden büyür,
gelişir. Toprak, su, ağaç birer değerdir.
Dil, tarih, din, mimari, sanat… birer de-
ğerdir. Ama tüm bunların işlevsel olabil-
mesi için insana ihtiyaç vardır. İnsanı de-
ğerli olmayan, insanına değer verilmeyen
toplumlarda gelişmeden söz edilemez.

Kastamonu, öteden beri bir suskun
kent görünümündeydi.  Ne yazık ki sa-
hipsiz gibi duruyordu. Durum bu olunca
Kastamonulu da gölgede kalıyordu. Üst-
lendikleri zor görevleri yerine getirirken
arkalarında bir toplumsal destekten yok-
sundular. Birçoğu, bu eksiklikten dolayı
hak ettikleri üst görevlere de taşınama-
mıştır. Oysa atama yetkisi olanlar üze-
rinde kamuoyunun önemli bir etkisi
vardır. Arkasında güçlü bir kamuoyu
olan kişinin, hak etmesi durumunda o
göreve getirilmemesi idareyi de sıkıntıya
sokar.

Arkasında güçlü bir kamuoyunun
varlığını bilen görevli, görevinde daha
dik durur, daha başarılı olur. Çünkü öz-
güveni yükselir. Eğilip bükülmez. Ge-
rektiğinde sesinin tonunu da yükseltebi-
lir. Böylesi çalışmalar, gelecek nesiller
için de büyük önem taşır. Adımlarını
güçlü atarlar. Talep etmeyi öğrenirler.
Çalışınca yükselebileceklerini çünkü
Kastamonuluların arkasında olacağına
inanır, güvenirler.

Gördüğüm manzara şu idi: Katılanla-
rın hemen tümünde bir mutluluk yansı-
ması oluşmuştu. Evet, buna ihtiyacımız
vardı, dediklerini duydum desem doğru
söylemiş olurum.

Göremediğim ne miydi? 
396 sivil toplum örgütünden birer

kişi katılmış olsaydı, diğer katılımcılarla
birlikte o salon almayacak; bahçeye taşı-
lacaktı. Bir miting havası olacaktı. Birlik
mesajı çok daha güçlü iletilecekti ilgili
yerlere. Ama bunu göremedim. Umut-
suz değilim. O günlerin de geleceğinin
izlerini 5 Mart’ta gördüm. 

Sezinlediğim bir başka şey de şu
oldu: Hala, burun kıvırmalar, işi hafife
almalar ya da kendinden yana yontma-
lar sonlanmamış. Çok ayyuka çıkmasa
da bunu anlamamak olanaksız. Aslına
bakarsanız, bu ve benzeri işlere soyun-
mak özel beceriler ister. Düşüneceksin,
önemseyeceksin, programlayacaksın,
ekibini oluşturacaksın, yöntemini belir-
leyeceksin, sonuç alacaksın. Bu gibi be-
cerileri taşımayanların böyle işlere so-
yunmasını bekleyemezsiniz. Soyunsa-
lar da sonuç çıkmaz. Ele, yüze bulaşır. 

Bu zirveden bir heyecan doğdu.
Pekiyi! Gazete İstamonu’nun ve doğal

olarak Hüseyin Karadeniz’in bundan bir
beklentisi var mıdır? Bence vardır. Gaze-
tesi adına, Kastamonu adına ve Kastamo-
nulular adına bir beklentisi vardır ve ol-
malıdır. Ama birden çok beklentisi varsa
–ki vardır- işte bu Hüseyin’e çok gelecek
ve paylaşacaktır. Bu paylaşıma ortak ol-
mak da hepimizin görevi olmalıdır.

Marifet, alkışı kıskanmak, hafife al-
mak değil, daha yüksek alkışı almaya
aday olmaktır.

Kastamonu, suskunluğunu atıyor. Bu
yüzden başlığa “DİRİLİŞ” dedim.

Ben, alkışlayanlardanım.
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Diriliş19 yıl önce Gündoğdu, ondan beri vali yok!

Kastamonu valiye hasret
Cumhuriyet tarihi boyunca
devletin verdiği
hizmetlerden dolayı üzerine
titrediği ve her siyasal
dönemin gözdesi olan
Kastamonu valiye hasret.
Dadaylı hemşerimiz eski
İçişleri Bakanı Murat
Başesgioğlu döneminde
Tokat Valisi olarak görev
yapan (1998 – 2003)
Mehmet Gündoğdu’dan
beri hiçbir Kastamonulu
adayın erişemediği valilik
hasreti devam ediyor.

İstamonu Gazetesi haber merkezi-
nin yakın kırk yılı mercek altına alarak
tüm Türkiye genelinde yaptığı valiler
araştırmasında 1985 – 2003 yılları ara-
sında görev yapan Metin İlyas Aksoy
ve Mehmet Gündoğdu öncesinde de
sonrasında da valiler kararnamelerinde
Kastamonulu isimlerin bulunmadığı
öğrenildi. Valilik için 15 yıl görev şartı
aranan makam için meslekte 35 yılı ge-
ride bırakan Kastamonulu isimler ka-
rarnamelerde vali olarak değerlendiril-
medi. 

30 yılın üzerinde devlet hizmeti bu-
lunan ve her görev yaptıkları yerlerde
üstün değer gören Yıldırım Uçar, Erdo-
ğan Ülker ve Nevzat Sinan halen vali
yardımcılığı yaparken, Nazım Made-
noğlu ve Saim Eskioğlu kaymakam
olarak hizmetlerini sürdürüyor. Recep
Muhlis Gür ise Mülkiye Baş Müfettişli-
ği görevine devam ediyor.

15 yılın üstü görev yapan
isimler neden vali olamıyor?

15 yıl görev şartını dolduran Kasta-

monulu 15 mülki idare amiri bulunu-
yor. Vali yardımcılığı görevleri ve kay-
makamlık yapan Kastamonulu isimle-
rin vali olarak değerlendirilmemesi sık-
ça sorulsa da her kararname dönemi
meraklı bir bekleyişten öteye geçemi-
yor. Yine gazetemiz tarafından daha
önce de gündeme getirilen neden vali-
miz yok sorusu halen cevap bekliyor.

Mülki idarede 35 yıl üstü görev ya-
pan hemşerilerimizin yanı sıra İçişleri
Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Fazıl
Can 31, Ataşehir Kaymakamı Zafer
Karamehmetoğlu 27, Dilovası Kayma-
kamı Mustafa Asım Alkan 22, Adana
Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş 21,
Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü ve
Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya

17, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan 16,
Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu
ise 14 yılı mülki idare amirliğinde geri-
de bırakmış olduğu halde kararname-
lerde sadece görev yeri değişikliği ola-
rak anılmaya devam ediyor.

Trabzon önde

İstamonu muhabirinin yaptığı araş-
tırmaya Türkiye genelinde sadece 44
ilin nüfusuna kayıtlı vali bulunuyor. 6
valisiyle öne çıkan Trabzon’u, Çorum,
Erzincan ve Erzurum 5’er, Sivas 4’er,
Antalya, Giresun, Kırşehir, Konya ve
Tokat 3’er vali ile takip ediyor.

Afyonkarahisar, Bayburt, Düzce,
Kahramanmaraş, Karabük, Rize ve
Şanlıurfa’ya kayıtlı 2’şer vali bulunur-
ken Adana, Ankara, Artvin, Aydın, Ba-
lıkesir, İstanbul, Batman, Bingöl, Bur-
dur, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Es-
kişehir, İzmir, Kayseri, Kilis, Kocaeli,
Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Ordu,
Sakarya, Samsun, Yozgat, Zonguldak
nüfuslarına katılı 1’er vali Türkiye’nin
çeşitli illerinde görev yapıyorlar.

Sayın Bakanım;
Payitahttan Cumhuriyet’e uzanan

kilometre taşlarının her bir zerresine
emek, kan, can ve hayalini kararak yo-
ğuran, kutlu fetih İstanbul’u bu millete
yurt yapan büyük kumandan Fatih’in
karadan yürüttüğü gemilerin altındaki
kızakların kalaslarının sahibi olmak-
tan onur duyan, tarihin her dönemin-
de vatanına, milletine ve devletine
kurban olmaktan imtina duymayan
Kastamonuyum ben…

Askerse asker, cansa can diyerek
vatansa söz konusu olan gözünü kırp-
madan Şehit Şerife Bacı, Kadı Salih
Reis, Halime Kaptan olmaktan mev-
cudiyetini sakınmayan… Çanakkale,
Sakarya, Dumlupınar, Yemen, Kore
demeden her zaman ve her an devleti-
nin emrinde olan… Şehit veren, bedel
ödeyen, karşılık beklemeyen Kasta-
monu…

Sadakatin lügatlerde bile anlatıla-
mayacak derecede kana cana bürün-
müş hali olan Kastamonu…

Kadınıyla kızıyla, genciyle yaşlısıy-
la 7 bin yıllık tarihinin her anında
devleti, vatanı ve bayrağı için tüm var-
lığıyla adanan Kastamonu…

Varoluş ve varlığı kabul ediliş tari-
hinden bu yana hainin, bozguncunun,
devletine milletine kastedenin mekân
kılamadığı cennetmekan ecdadı, bin-
lerce evliyayı bağrında saklayan Kas-
tamonu…

Her bir köşesinden ecdat hatıraları
fışkıran ve dalında yaprağından suyu-
na toprağına illa vatan niyazı yankıla-
nan Kastamonu…

Bunca değer taşıyan ve her devir,
dönemde devletine her koşulda bağlı
kalan, sesini asla çıkarmadan hep ka-
derine razı olan Kastamonu…

Sayın Bakanım; yedi düvelden
memleketin temizlenip bugün üstün-
de yaşayanlara vatan kılan mücadele-
den bugüne, ihtiyaç halinde hep hatır-
lanan ama asla değeri hamasi övgüler-
den öteye varmayan bir kentin mu-
hakkak ki sizin de malumatınız üzere
yetişmiş, ömrünü devletine milletine
hasretmiş kıymetli evlatlarından
Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 3
tane vali çıkarmış olması ne garip de-
ğil mi?

Memleketimize her gelen siyasi-
nin, devlet büyüğünün ve yetkilinin
öve öve bitiremediği meziyetlerimiz
arasında yetiştirmiş olduğumuz ve
yine devletimizin her türlü temsil ka-
demesinde hizmetine hasrettiğimiz bu
memleketin evlatlarının şüphe götür-
mez sadakatleri kadar liyakatlerinin
de nazarı dikkate alınması ve onların
bu görevlerle onurlandırılması tarihi
bir vefa gereği değil midir?

Kastamonu’da tarih var, devlete
millete hudutsuz saygı, hürmet ve vefa
var, beşiğinde yorulduğu yüzlerce bin-
lerce medeniyete ve ecdada layık ola-
bilmek hasletiyle ömrünü gölgesinde

olmaktan bahtiyar olduğu devlete
adamak var…

Kastamonu’da sadece bir şey yok
sayın bakanım, talep etmek, istemek,
dile getirmek yok!

Kastamonu devlet uygun görürse
der, layıksam der, hakkına razı olmak
yiğitliğin şanındandır der…

Kastamonu, ömrü valiliği hak etti-
ği halde başka memleketlerden atan-
mış isimlerin gölgesinde ve asla şikâ-
yet etmeden, görevini hakkıyla ve layı-
kıyla yapan isimsiz kahramanların
memleketi haline geldi. Kanunen 15
yılın üzerinde görev yapmış olan mül-
ki amirlerin atanmasına yönelik im-
kân mevcut olduğu halde, çıkıp asla
ben neden vali olamıyorum demeyen,
demekten ar eden değerli idarecilerin
memleketi oldu Kastamonu…

Onlar adına diyor ve dile getiriyo-
ruz ki; geçmişi geleceği ve dahi bugü-
nü devletine milletine bayrağına hiz-
met şiarından başkaca gaye gütmeyen
değerlerimizin liyakatlerinin hakkının
teslimini, onlarla aynı memleket ve
toprağın çocuğu bir ferdi olarak naçi-
zane sizinle paylaşmak istedim.

Devlet, sadakate olduğu kadar
adalete ve liyakate de dayanan kutsal
bir yapıdır… Tarihi boyunca devlete
dair olanı namusu bilmiş bir memle-
ketin evlatlarını da layık oldukları
görevde görmek arzumuzu sizinle
paylaşır, kadim Türk ve İslam mede-
niyetinin mücevheri İstanbul’dan
tüm hemşerilerim ve sevdamız Kas-
tamonu adına saygı ve şükranlarımı
sunarım.

‘Soylu’ya açık mektup’
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Aktif görevde olanların kıdemlerine
göre yapılan incelemede yüzde
64’ünün 24 yıl ve altında çeşitli görev-
lerinin ardından vali olduğu gözleniyor. 

Mülki idare amirliği mesleğinde
tecrübesi 15-20 yıl arasında 19, 21-24
yıl arasında 35, 25-29 yıl arasında 22,
30 yıl ve üzeri 5 vali bulunuyor.

Araştırma valilerin yüzde 45’inin

ise ilk görev yerlerinde hizmet verdiği-
ni gösteriyor. Görevde olanların 36’sı
ilk kez valilik yaparken, 19 vali ikinci
görev yerinde, 14 vali üçüncü görev ye-
rinde, 6 vali dördüncü, 5 vali beşinci, 1
vali ise altıncı görev yerinde hizmet ve-
riyor. Görev yapan valilerin içinde Mül-
kiyeli olmayan ve ataması yapılan
isimler de yer alıyor.

Mevcut valilerin yüzde 64’ü 24 yıl altında

“Aktif görevde olan valilerin
kıdemlerine göre yapılan

incelemede yüzde 64’ünün 24 yıl
ve altında çeşitli görevlerinin

ardından makama atandığı
gözleniyor. Hali hazırda valilik

koltuğunda oturan isimlerin
yüzde 45’i ise ilk görev yerlerinde

hizmet veriyor.”

ÖZEL
HABER
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TEŞEKKÜR

Yaşar ÇELİK
Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği Başkanı

12 Kasım Pazar günü gerçekleşen Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneğinin 25.

Olağan Genel Kuruluna katılarak bizleri onurlandıran;

İstanbul Milletvekili Sn. Hulusi Şentürk’e 
Sultangazi Belediye Başkanı Sn. Cahit Altunay’a 
Taşköprü Belediye Başkanı Sn. Hüseyin Arslan’a  
Çatalzeytin Belediye Başkanı Sn. Musa İhsan Uğuz’a 
Çatalzeytin AK Parti İlçe Başkanı Sn. Hasan Çay’a
Çatalzeytin CHP İlçe Başkanı Sn. Erdal Savcı’ya 
Çatalzeytin MHP İlçe Başkanı Sn. H. Tolga İnce’ye 
Üsküdar Belediyesi Meclis Başkan Vekili Sn. Esat Kalay’a 
Fatih Belediye Meclis Üyesi Sn. Şenol Özdemir’e 
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Sn. İzzet Açıkgöz’e 
Esenler Belediye Başkan Danışmanı Sn. Mehmet Kaya’ya 
Sanayicilerimiz Sn. Mehmet Demirel ve 

Sn. İsmet Kütük’e 
İş adamı Sn. Ahmet Demir’e ve 

Sn. Necmettin Temiz’e 
Çatalzeytin Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Sn. Seyhun Yılmazer’e
Sultangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sn. Adil Dayıoğlu’na 
Sultangazi Cebeci Mahalle Muhtarı Sn. Zeki Yıldız’a 
Çatalzeytin Merkez Mahalle Muhtarı Sn. Seçgin Özen’e 
Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Sn. Emine Çelik’e 
Kas-Der Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İrfan Öztürk’e 
Kas-Der Sultangazi Şube Başkanı Sn. Mehmet Ön’e 
Kas-Der Sancaktepe Şube Başkanı Sn. Rahmi Demir’e 
Çatalzeytin Spor Kulübü İdari Amiri Sn. Aykut Karahan’a
Çatalzeytin Zümrüt Spor Kulüp Başkanı Sn. Tahsin Kılıç’a 
Yukarısökü Köyü Dernek Başkanı Sn. Sedat Tığlı’ya 
Celaller Köyü Dernek Başkanı Sn. Şendoğan Soytaş’a
Duran Köyü Dernek Başkanı Sn. Cemal Çelik’e
Kavaklı Köyü Dernek Başkanı Sn. Cemal Özbay’a 
Köklüce Köyü Dernek Başkanı Sn. Reşat Demircioğlu’na 
OBADER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vedat Odabaşı’na
Eski Başkanlarımızdan Sn. Ahmet Güler’e, Sn. Sami Aydın’a, Sn. Mehmet Ünal’a, 
Sn. Adem Topçu’ya, Sn. Hüseyin Karadeniz’e ve Sn. İsmet Çetinkaya’ya 

Derneğimizin kurulduğu günden bu yana yönetici, üye olan katkı katılım sağlayan

coşkularımıza ortak olan tüm hemşehlerimize teşekkürü bir borç biliyorum.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı’nın bütçe görüşmelerinde faaliyetle-
ri hakkında sunum yapan Bakan Berat
Albayrak, Sinop ve Akkuyu Nükleer
Santralleri için çalışmaların tamam-
landığını, üçüncü bir santral için de yer
tespiti çalışması yapıldığını açıkladı.

Artan elektrik enerjisi ihtiyacını
dünyadaki örneklemelerle göstererek
nükleer santraller yolu ile çözmeyi
amaçladıklarını belirten Albayrak, Si-
nop ve Akkuyu için dörder reaktör ve
toplam 9 bin 268 megavat kurulu güç
hedeflendiğini ifade etti. 

Plan Bütçe Komisyonunda konuşan
Bakan Berat Albayrak, dünyanın elek-
trik ihtiyacının yüzde 11’inin nükleer
enerjiden karşıladığını ifade ederek,
Türkiye’de yabancı kaynaklı yakıtlara
bağımlılığın risklerinden kurtulmak
için önemli bir alternatif olan nükleer
konusunda çalışmalarını sürdürecek-
lerini söyledi.

Kastamonu’da konut satışlarından
ilde oluşan ticari hacim 871 milyon
lira olarak gerçekleşirken, Eylül 2017
itibarıyla bölgede konut satışlarından
ortalama 850 milyon liralık girdi sağ-
landı. Toplamda ise bölgenin konut
sektöründen edindiği girdi 5,5 milyar
lirayı buldu.

Bakanlık 
nükleerde kararlı

5,5 milyar liralık
ticari hacim

Karabük’te düzenlenen Ak Parti
merkez ilçe kongresine TBMM eski
Başkanı ve Karabük Milletvekili Meh-
met Ali Şahin ile birlikte katılan Ba-
kan Özlü, üretim konusu gündeme
geldiği Nisan ayından bu yana 20 il-
den üretim için talep geldiğini dile ge-
tirerek, bunlardan biri olan Kara-
bük’ün yerli otomobil konusunda de-
ğerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

“Bugüne kadar 20 ilimiz yerli oto-
mobil bizim ilimizde üretilsin diye ta-
lepte bulundu. Elbette Karabük de

üretim aşamasına gelindiğinde değer-
lendirilecek olan illerimizden birisi-
dir” diyen Faruk Özlü, daha önce yer-
li otomobil için beklentileri karşılaya-
cak iller arasında sanayisi, demiryolu
avantajı ve sanayi kenti kriterlerine
sahip Karabük ilinin de şanslı olduğu-
na işaret etti.

2021 yılında ilk yerli otomobilin
üretim aşamasına geçeceğine değinen
Özlü, yaptığı konuşmada halkın pro-
jeyi sahiplendiği ve illerin de üretim
konusunda talep sırasına girdiğini ifa-

de ettiği konuşmasında taleplerin de-
ğerlendirilme aşamasında Kara-
bük’ün de dikkate alınacağını vurgu-
ladı. Kentin 1937 yılından bu yana
demir çelik sanayisinde etkin olduğu-
nu ifade eden Özlü, sanayi kültürü
oturmuş şehirlerden biri olan Kara-
bük’ün bir sanayi şehri olduğunun da
altını çizdi.

Bakan Faruk Özlü’nün Karabük
ile ilgili beyanı yerel gazetelerin man-
şetinde ortak başlıkla ‘Özlü’den Kara-
bük’e yeşil ışık’ olarak duyuruldu.

Devrekânili hemşerimiz Sezai
Eyüpoğlu’nun kurucusu olduğu
Form Kolejleri bünyesinde faaliyet
gösteren Füzyon ve Devri Alem
Kolejleri 2017-2018 eğitim ve öğre-
tim sezonda anaokulu, ilkokul, or-
taokul ve lise seviyesinde eğitim
vermeye başladı. Kâğıthane’de Dev-
ri Alem, Sultangazi ve İzmir’de
Füzyon adıyla eğitim veren kolejle-
rin sayısını artırmayı hedefledikle-
rini bildiren Eyüpoğlu, “Özel eği-
tim sektörünün en yeni kurumsal
zincir yatırımı olan kolejlerimizin
sayısını gün geçtikçe artırmayı
planlıyoruz. Bu kapsamda ilk etap-
ta 2018-2019 eğitim öğretim yılın-
da 3 yeni kampüsümüzü daha ka-
zandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

EduProfill Investments da, özel
eğitim sektöründe anaokulundan
üniversiteye kadar tüm aşamalarda
eğitim yatırımı yapmak isteyenleri
bir araya getiren yeni bir yatırım ve
danışmanlık platformu oluşturduk-
larını ifade eden Eyüpoğlu konu
hakkında ise şu açıklamalarda bu-
lundu:

“Özel eğitim sektöründe ana-
okulundan üniversiteye kadar tüm
aşamalarda yatırım yapmak isteyen
bireysel ya da kurumsal girişimciler
EduProfill Investments bünyesinde
sermaye hacimlerinin kapasitesi
oranında bilfiil ya da EduProfill or-
taklığı ile diledikleri gibi proje ge-
liştirebilecek. Ve bunu yaparken,
alışılmış franchising kalıplarının
dışına çıkarak yatırımcıya farklı ve
avantajlı seçenekler sunuyor. 

Girişimci ve yatırımcılar, karar-
larını takiben EduProfill Invest-
ments’dan birbirini tamamlayan
profesyonel aşamaların tamamı ko-
nusunda bütünsel hizmet alabile-

cekleri gibi süregiden yatırım sü-
reçlerinin herhangi bir aşamasında

da kurumsal destek alabiliyorlar.” 

Franchising’e alternatif:
Fon Yönetim Platformu

“EduProfill Investments tarafın-
dan geliştirilen Fon Yönetim Plat-
formu, Eduprofill’e ait kurumsal
eğitim markalarına ortak franchise
olarak yatırım imkanı sağlayan bir
iş modeli. Herhangi bir franchising
yapılanmasında yatırımcıya sağla-
nan marka kullanımı, eğitim sistem
desteği, eğitim yayınları ve kurum-
sal standartların tamamen eşdeğer
hizmetler ile karşılandığı Fon Yö-
netim Platformu’nun sektöre sun-
duğu temel yenilik; iştirakçinin söz
konusu hizmetleri almak için yap-
tığı yatırımın büyüklüğü oranında
Eduprofill Investments AŞ’ye ortak
olmasıdır.Bu yöntem, standart
franchising sistemlerindeki yöne-
tim tekeline alternatif olarak, tüm
küçük ve büyük yatırımcılarının
fiili katılımları ile özel ve yöresel
eğitim ihtiyaçlarıyla güncellenen
dinamik bir marka yapılanmasına
olanak sağlamaktadır.”

Türk Patent Kurumu tarafın-
dan verilen ve yüzbinlerce
marka arasında sadece
855 adet olan tanınmış
markalar arasına Reis
de girdi. Reis Gıda
Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet
Reis'e marka tescil
belgesini Saygın Pa-
tent firması sahibi
Şenpazarlı hemşeri-
miz Murat Saygın ve
Şenpazar eski Belediye
Başkanı Suat Saygın teslim
etti.
Resmen tanınmış marka oldu

Marka tescil belgesi hakkında bir değerlen-
dirme yapan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, 4 kıtada 22 ülkeye Anadolu’da ye-
tişen pirinç ve bakliyat ürünlerinin ihracatını

yaptıklarını belirterek, sektörde
ya farkındalık yaratmanın

ve marka olmanın önem-
li olduğunu belirtti. 

Reis, bir marka-
nın tanınmış marka
olabilmesinin Türk
Patent Kurumu ta-
rafından kabul gör-
mesi ile mümkün

olduğuna değine-
rek, “Kurulduğumuz

günden bugüne yaptı-
ğımız her iş, gelecek ba-

şarıların referansı olmuştur.
Sektörde ya farklılaşacaksın ya

da markalaşacaksın denildi. Ben ise
ikisini de markamın geleceği için yaptım. Reis
markasının kalitesinin, güveninin ve özverisi-
nin sonucunda ‘Tanınmış Marka’ olarak kabul
edilmesi beni ülkem ve markam adına onura
etti” dedi. 

EduProfil eğitimde hedef büyüttü

Karabük’e yeşil ışık
Yerli otomobil üretimi konusunda 20 ilden gelen talebe değinen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, partisinin Karabük merkez ilçe kongresinde “Neden olmasın” diyerek yeşil ışık yaktı.

İstoç Oto Ticaret Merkezi 
Market H1 Blok No:41, Göztepe, 3. Cadde. 34560
Bağcılar/İSTANBUL 
Telefon : +90 212 806 1699
e-posta: ekercar@hotmail.com

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com

Otomobilleriniz değerinde
alınır, değerinde satılır 

15 yıllık tecrübemiz siz
değerli dost ve
müşterilerimize hizmet
vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker 0538 450 37 37

“Fon Yönetim Platformu, özel-
leşme sürecinde doğan ve toplam
yatırım talebinin sadece yüzde
4’lük bir bölümünün mevcut özel
eğitim kurumları tarafından kar-
şılandığı özel eğitim sektörünün
gelişimi için tasarlandı, EduProfill
Investments’a ait alternatif bir iş

ve yatırım modelidir. Özel eğitim,
okulların şubeleşerek büyümele-
ri, franchising yöntemiyle yeni ya-
tırımcıların mevcut markalar al-
tında teşekkülü ve yeni eğitim
markalarının yapılanması olarak
özetlenebilecek sektör dinamikle-
riyle gelişimini sürdürmektedir.”

Yeni bir iş ve yatırım modeli

Reis tanınmış 
markalar liginde

Mevsimin ilk karı çeşitli böl-
gelere çoktan düştü. Kar, buz,
yağmur, çamur ve ıslak ze-
minde güvenli yol al-
mak için tüm araçların
başta lastikleri olmak
üzere bakımdan geç-
mesi gerekiyor.

Havaların soğu-
duğu, yolların ıslak,
karlı veya çamurlu ol-
duğu kış döneminde
otomobil ve ticari araçlar
için bazı güvenlik önlemle-
ri almak şart. Güvenli trafik
için gerekli önlemleri şimdiden al-
mak gerektiğini hatırlatan Lastik Sanayici-
leri ve İthalatçıları Derneği yaptığı açıklama ile sü-
rücüleri uyardı: “Bir araç için kış hazırlığının ilk
maddesi kış lastiğidir. Kış lastiği güvenli ve akıcı
bir trafiğin sağlanması ve sürdürülmesine katkı
sağlar. Zorunluluk kapsamında olmasa da LASİD
olarak binek araç sürücülerine de kış lastiğini öne-
riyoruz. Kış lastiği seçimi ve hazırlıkları şimdiden
tamamlanmalı. Son güne bırakılmamalıdır. Lasti-

ğin bizi hayata bağlayan en
önemli parçalardan biri ol-

duğunu unutmayalım.”
Cezası 

625 lira oldu

Kış lastiği zo-
runluluğuna uyma-
yan araçlara dene-
timler kapsamında

2017 yılı için 625  lira
idari para cezası uygu-

lanacak. Araca kış lasti-
ği alırken dikkat edilecek

hususlar da var. Sadece 2’si-
nin kış lastiği olması, ani frenleme

ve viraj alma gibi manevralar sırasında
aracın kontrolünü zorlaştırıyor. Kış lastiklerini
yazlıklardan ayırt edebilmek için yapısal farklılık-
larının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya da
dikkat etmek gerekiyor. Lastik haricinde kışa gir-
meden rutin araç bakımınızı yaptırmak şart.
Özellikle yolda kalmamak için akü kontrolü yapıl-
malı, radyatör suyunun donmaması için de antif-
riz kullanılmalı.

Kış lastikleri hazır mı?
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26 Yıldır, Kişisel Koruyucu
Donanımlar , İş güvenlik
Malzemeleri alanında profesyonel

anlamda hizmet veren bir kurumdur.  
n ATLAS KKD
n İŞÇİ PARKALARI VE
YAĞMURLUKLARI
n İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ (
KİŞİSEL KORUYUCU ÜRÜNLER)
n İŞ AYAKKABILARI, ÇİZMELERİ VE 

İŞ ELDİVENLERİ
n YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ KIYAFETLER
n TRAFİK VE ÇEVRE KORUMA
MALZEMELERİ
n YANGINLA MÜCADELE VE YANMAZ
ÜRÜNLER
n YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI
n DİNLENCE MALZEMELERİ  
(RANZA, YATAK, NEVRESİM,
BATTANİYE)

Perpa Tic Merkezi B
Blok K:8 No:943 
Okmeydanı  Şişli /
İstanbul

Tel : 0212 222 89 23

Fax : 0212 220 16 80

e-mail: info@atlaskkd.com

www.atlaskkd.com
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Daday'da uzun yıllardır hizmet ve-
ren Polis Merkezine ilk kez bir kadın
komiser yardımcısı koltuğa oturdu.
Daday'ın ilçe olmasının ardından
merkezde kurulan İlçe Emniyet Amir-
liği tarihinde ilk kadın komiseri olan
Yasemin Acar görevine başladı. 

1991 yılında Çorum Oğuzlar da do-
ğan ve ilkokul liseyi burada okuyan
Yasemin Acar, 2014 yılında Tokat Ga-
ziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yö-
netimi Bölümünden mezun oldu.
2017 yılında Polis Akademisinden
mezun olan ve ilk görev yeri Daday
olan komiser, yerleşim yeri açısından
yeşil, fakat havasının soğuk olduğunu
belirttiği ilçedeki at çiftlikleri tesisle-
rinin avantaj taşıdığını söyledi.

Daday'a ilk 
kadın komiser
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Bozkurt'taki siyasi partilerin ilçe
başkanları belediye tarafından başla-
tılan ilçe nüfusunu artırmak için yapı-
lan çalışmalara destek verdiklerini
açıkladılar.

Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş
öncülüğünde başlatılan ilçe nüfusunu
artırma çalışmasına, Ak Parti İlçe
Başkanı Mehmet Aslan, Cumhuriyet
Halk Partisi İlçe Başkanı Mahmut Çe-
lik, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Baş-
kanı İbrahim Demir ve Saadet Partisi
İlçe Başkanı Yılmaz Topçu tarafından
tam destek verildi. Havuzlu Bahçe
Tesisleri’nde bir araya gelen başkan-
lar ortak bir açıklama yaptılar.

İstanbul’da 
33 bin Bozkurtlu yaşıyor

Açıklamada şu ifadelere yer veril-
di: “Ülkemizde yaşayan Bozkurtlu sa-
yısı TÜİK verilerine göre 47 bindir. Bu
nüfusun sadece 33 bini İstanbul nüfu-
suna kayıtlıdır.  Yaz aylarında 15-20
binlerde olan nüfus, kış aylarında 9
binlerdedir. İlçemiz bütün kurumla-
rıyla devletten 9 bin nüfusa göre pay
almaktadır. Bu sebeple; ilçemize ya-
pılacak olan yatırım ve hizmetlerin
artırılabilmesi ilçe nüfusunun artırıl-
masından geçmektedir. Yılın büyük
bölümünde ilçemizdeki evlerinde ika-
met eden fakat ikametgâh kayıtları
farklı şehirlerde olan vatandaşlarımı-
zı, özellikle emeklileri gerekli hassa-
siyeti göstererek 30 Aralık 2017 tari-
hine kadar, nüfus kayıtlarını memle-
ketlerine aldırmalarını bekliyoruz.
Belediyemizin nüfus artışı konusunda
yaptığı çalışmayı destekliyor, köy
muhtarları ve İstanbul’da faaliyet
gösteren bütün derneklerimizi de bu
çalışma içinde görmek istiyoruz”

İnebolu Ticaret ve Sanayi
Odası, İnebolu tarhanası ve
ekmeği için coğrafi işaret ça-
lışmalarına başladıklarını du-
yurdu. İnebolu TSO Başkanı
Şakir İşeri başkanlığında ku-
rulan komisyon çalışmalarına
başladıkları ürünler ile ilgili
gazetemize yaptığı açıklama-
da, Çatalzeytin Fındık Şekeri-
nin de ürünler arasında bulu-
nacağı belirtildi.

Gelir kalemleri ve ürün çe-
şitliliğinin zenginleştirilmesi
çalışmaları kapsamında odaya
bağlı ilçelere yönelik spesifik
bir çok ürünün coğrafi işaret
çalışmaları kapsamında de-
ğerlendirildiğini belirten İne-
bolu TSO Başkanı İşeri, yöre-
sel ürünler bağlamında İne-
bolu Kızılcık Tarhanasının özel
üretim teknikleri ve başka
hiçbir yerde üretilmiyor olma-
sından hareketle ilçe adına
tescillenmesi için çalışmalara
başladıklarını, Çatalzeytin Fın-
dık Şekeri için de benzer bir
çalışmaya başlayacaklarını
söyledi. 

İşeri, kısıtlı imkanlara sa-
hip diğer ilçeler için oldukça
önemli bir vizyon çalışması
olan işaretleme projesinin
kurdukları komisyon tarafın-
dan titizlikle incelenerek dos-
ya çalışmasına başlandığını
sözlerine ekledi.

İnebolu, 
Tarhana ve
Ekmek için
tescil alacak

Babaş ödülünü aldı

Türklüğün köklerine bir
aşk yolculuğu

Milletvekili Murat Demir tarafından
yeniden gündeme getirilen ve tüm Tür-
kiye genelinde 20 ilin adının telaffuz
edildiği yerli otomobile ev sahipliği yarı-
şına valilik de dahil oldu. Vali Yaşar Ka-
radeniz başkanlığında Kastamonu
OSB’de gerçekleştirilen toplantıya Mil-
letvekilleri Metin Çelik, Murat Demir,
Belediye Başkan Vekili Eşref Can, CHP
İl Başkanı Muzaffer Bıyıklı, MHP İl Baş-
kanı İbrahim Maşalacı, İl Özel İdaresi
Genel Sekreteri Zafer Karahasan KUZ-
KA Genel Sekreter Vekili Serkan Genç,
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuru-
lu üyeleri, ilgili kurum müdürleri ve iş
adamları katıldı.

İnebolu Limanı yapılırsa 
engel kalmaz

Yerli otomobil fabrikasının üretim
yerinin Kastamonu olması için yapılacak
çalışmaları görüşmek üzere bir araya ge-
linen toplantının açılış konuşmasını ya-
pan Vali Karadeniz, “İl olarak kendimize
bir hedef aldık yeni kurulacak olan oto-

mobil fabrikasını Kastamonu’ya getir-
mek adına, bir adım atma konusunda ili-
mizde bir fikir birlikteliği var. Bu fikir
birlikteliğini tek tek seslendirilmek yerine
bir araya gelerek hep birlikte seslendirip,
gerekli çalışmaları birlikte yaparsak daha
başarılı oluruz diye düşünüyoruz. Kasta-
monu’nun ağırlığını iyice hissettirelim,
avantajlarını iyi anlatalım ve inşallah he-
defimize de ulaşalım. Burada bizim bi-
rinci avantajımız organize sanayi bölge-
mizin ilave bölümü ile ilgili kamu yararı
kararı iki gün önce Bilim Sanayi ve Tek-

noloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü tara-
fından onaylanmış durumda. Yani bura-
nın genişleme kararı tamamen resmiyet
kazanmış durumda ve süreç bundan
sonra daha da hızlandırılarak devam
edecek. Dolayısıyla bu, ilave organize sa-
nayi bölgemizde hazır oluşturulmuş sa-
nayi parseli demektir. Böyle bir teklif için
güzel bir avantaj olduğunu düşünüyo-
rum.  İnebolu Limanı da yapıldığında
tüm bu yatırımlar birbirleriyle bütünleş-
miş olacak ve otomobil fabrikasının Kas-
tamonu’ya kurulması konusunda lojistik

açıdan herhangi bir engelin kalmayacağı-
nı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yaşar Karadeniz toplu araç alım
taahhüdünün önemine değinerek şun-
ları söyledi: “Otomobil fabrikası Kasta-
monu’ya kurulduğunda, ilk şu kadar
aracı Kastamonu olarak biz almaya tali-
biz diyebiliriz, bu da bir yöntemdir. Kas-
tamonu'nun böyle bir kampanyayla bir-
kaç bin aracı alabilecek güçte olduğuna
inanıyorum. Yatırımın buraya getiril-
mesi anlamında teşvik edici olacağı ka-
naatindeyim.” 

Kastamonu Belediye Başkanı Ba-
baş, Tarihi Kentler Birliği tarafından
Özendirme Ödülü’ne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği’nin 2016
yılı Kültür Mirası Koruma Projesi ve
Uygulamalarını Özendirme Yarış-
ması’nın ödülleri Antalya’daki YA-
PEX Fuarı’nda düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. 

Hüma Hatun, Şeyhoğlu, Aktekke
Konakları Restorasyonları ve Bakır-
cılar Çarşısı Cephe İyileştirme ve
Kentsel Tasarım Projesi ile Süreklilik
Ödülü’ne layık görülen Kastamonu
Belediyesi’nin ödülü Başkan Tahsin
Babaş’a verildi. Babaş ödülü, Sarıyer

Belediye Başkanı Tarihi Kentler Bir-
liği Encümen Üyesi Şükrü Genç’in
elinden aldı.

Tarihi Kentler Birliği’nden ikinci
ödülünü alan Babaş, törende yaptığı
açıklamada, “Her alanda Kastamo-
nu ismini zirveye yazdırmak istiyo-
ruz. Tarihi ve kültürel mirasımız ili-
mizin geleceği. Bu yöndeki hedefi-
miz Dünya Kültür Miras Listesi’ne
adımızı yazdırmaktır. Hedeflerimize
hızla yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızın
takdir edilmesi bizlerin şevkini art-
tırdığı gibi doğru yolda olduğumuzu
da gösteriyor” diye konuştu.

Belediye YAPEX Fuarı’nda
stant kurdu

Öte yandan Antalya’daki YA-

PEX Fuarı’nda belediye standında
fuarın amacına dönük hazırlamış
olan Aktekke Konağı, Hüma Hatun
Konağı, Çatlakoğlu Konağı, Şey-
hoğlu Konağı, Aycılar Konağı,
Mazlumcuoğlu Konağı, Osmanlı
Saray Oteli ve Atabey Konağı resto-
rasyon projelerinin yanı sıra 2. Etap
Sokak Sağlıklaştırma, Nasrullah
Meydanı ile Bakırcılar Çarşısı pro-
jeleri tanıtılıyor. 

Kastamonu Kalesi, Saat Kulesi,
Kastamonu Konakları ve Nasrullah
Köprüsü’nün de minyatür maketle-
rinin yer aldığı stant ziyaretçiler ta-
rafından büyük ilgi gördü.

Daha önceden yayınlanmış dört
kitabı bulunan Pınarbaşılı hemşeri-
miz Hüseyin Tunç’un 'Turco' isimli
romanı yayınlandı. 

1985 yılında dünyaya gelen,
uzun yıllardır edebiyat ve yazın
dünyası içinde de emek veren
Tunç, yeni kitabında iki kişilik bir
gizemli yolculuğun kapılarını aralı-
yor. Moğol bir kızla, geçmişinin iz-
lerinin ardınca kimliğini bulmaya
çalışan bir gencin kesişen hayatları-
na şahitlik eden roman Hayy Kitap
yayınlarınca okurlara sunuluyor. 

'Arayışınız samimi ise hayat eli-
nizi asla boş bırakmaz' diyen yazar,

okurlarını şu cümlelerle sayfalar
arasında esrarengiz bir yolculuğa
davet ediyor:

“Memleketinden binlerce kilo-
metre uzağa savrulmuş Moğol bir
genç kız…

Sanal dünyanın bulanık suların-
da dolaşmaktan yorgun düşmüş bir
delikanlı…

Gerlee, bedenini ve zihnini sar-
san ve ruhuna acı veren, bütün ha-
yallerini suya düşürmekle tehdit
eden korkuları eşliğinde, nereye
gittiğini bilmeden hızlı adımlarla
yürüyordu. Acılı ve zorlu yolculu-

ğunda bitkin düşmüştü.
“Hayat internetten indirdiğimiz

karmaşık bir oyun değilse nedir?”
diye soran Alihan okulu ve ailesi
arasında sıkışıp kalmıştı. Bilgisayar
oyunları ve sosyal medya ile hayal-
lerini birbirine tutturmaya çalışı-
yordu.

Hayat onları ayazın bastırdığı o
kış akşamında harabe bir binada
karşılaştırdı.  Birinin kaderinde aşk
vardı, diğeri Moğolistan steplerinde
Türklüğün izini sürecekti. Arayışı-
nız samimi ise, hayat uzattığınız eli
boşta bırakmaz.”

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST

Valilik başkanlığında
platform kuruluyorSiyasiler nüfusu

artırmak için
birleşti

Yerli otomobil konusunda Kastamonu’da kentin tüm çevrelerinin ortak hareket etmeye yönelik açıklamalar,
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında platform oluşturulması ile somut adıma dönüştü.

Geçtiğimiz haa sona eren TÜYAP 36. Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşan
Hüseyin Tunç’un kitabı okurlardan da büyük ilgi gördü.
Hemşerimiz Tunç’un kitapları kitapyurdu ve idefix başta olmak üzere kitap
satış siteleri ve kitabevlerinde raflarda yerini almış durumda.
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Ligin son dört maçına oynadığı 13
karşılaşmadan 1 beraberlik 6 galibi-
yet ve 6 mağlubiyetle 19 puan topla-
yarak 9.sırada yer alan Kastamo-
nuspor, şu ana kadar oynadığı karşı-
laşmalarda attığı 22 gole karşılık ka-
lesinde 19 gol gördü.

Gazide 26 Kasım’da Amedspor ve
3 Aralık tarihinde Afjet Afyonspor ile

karşılaşacak olan takım, Buca dep-
lasmanına 10 Aralık’ta çıkacak. Son
hafta maçında ise Keçiörengücü ile
17 Aralık’ta evinde oynayarak devre-
yi tamamlayacak.

21 Kasım 201713
istamonu.com /istamonu /istamonu

SPOR

Avrupalı ligde de fire vermedi: 26-24
Kadınlar Hentbol Süper Lig 8.

hafta mücadelesinde Kastamonu
Belediyesi GSK, rakibi Yenimahalle
Belediyesi Spor Kulübünü 24-26
mağlup etti. THF spor salonunda
oynanan mücadelenin ilk devresi de
14-10 Kastamonu Belediyesi GSK
üstünlüğüyle tamamlandı. 

Karşılaşmada Yenimahalle’den
Radovic ve Radojevic, Kastamonu
Belediyespor’dan da Seric, Sıla Aydın
ve Anastasia 2 dakika cezası alan
oyuncular oldu. Kastamonuspor’da
Serpil İskenderoğlu 9 sayıyla en
skorer oyuncu olurken, Kotsina ve
Elez 4’er sayı ile katkı yaptılar.

Özel İdareye Sincan Çelmesi
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig

temsilcimiz Kastamonu Özel İdare
KH Spor, deplasmanda konuk
olduğu Sincan Belediyespor'a
uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup
oldu. 

Artsam üstüne koyarak gidiyor
Hentbol Kadınlar 1.Lig

temsilcimiz Artsam Koleji Spor
Kulübü evinde konuk ettiği
Yalıkavak'ı 25-19 mağlup ederek
hedefinde namağlup yükselişini
devam ettirdi.

Temsilcimiz karşılaşmaya, hafta
sonu hayatını kaybeden Olimpiyat ve
Dünya Şampiyonu Sporcumuz Naim
Süleymanoğlu'na baş sağlığı
pankartı ile çıktı.

Artsam Koleji 25 Kasım’da
Samsun GSK ile deplasmanda
karşılaşacak. 

Gençlik Spor dibe demir attı
Grubun diğer takımlarından

Kastamonu GSK ise bu haftayı da
mağlubiyetle kapattı. Deplasmanda
Bandırmaspor’a 30-29 mağlup olan
Kastamonu temsilcisi bu sezon tek
puanını 23.09.2017 tarihinde
oynanması gereken Aksaray Akhisar
SK-Kastamonu GSK müsabakasında
Aksaray Akhisar SK, maça
çıkmaması nedeniyle 10-0 hükmen
mağlup sayıldığı için almıştı.
Kastamonu GSK, 2 puanla 12. sırada
bulunuyor. Kastamonu GSK 9. hafta
müsabakasında kendi sahasında
Pazar Spor Kulübünü ağırlayacak. 

Ferko’nun tadı yok!
Ferko Ilgaz H. Kastamonu

Basketbol Spor Kulübü 8. hafta
mücadelesinde sahasında İzmit
Belediyespor'u konuk etti.

Sezona iyi bir başlangıç
yapamayan, iyi oyununa rağmen
şanssız maçlar sonucu 7 maçta 2
galibiyet 5 mağlubiyetle ligde 12.
sırada bulunan Ferko Ilgaz H.
Kastamonu Basketbol Spor Kulübü
sahadan 58-67 mağlup ayrılarak
kötü gidişini sürdürdü.

Ferko 2 galibiyet 6 mağlubiyetle
liginde 13. sırada bulunuyor.

25 Kasım tarihinde saat 17’de
kendi evinde Mersin Üniversitesi’ni
ağırlayacak olan temsilcimiz
kendisiyle aynı puanda ama 1 maç
eksiği bulunan rakibini seyircisi
önünde yenme hesapları yapıyor.

İstanbul Kastamonuspor da
haftanın kaybedenlerinden

İstanbul Kastamonuspor konuk
olduğu Ünyespor’a 3-2 kaybederek
taraftarını üzdü. İstanbul 1. Amatör
12. Grup karşılaşmasında iki takım
arasında oynanan mücadele oldukça
çekişmeli geçti. 

Temsilcimiz grubunda 14 puan
toplayarak ilk 3’teki yerini korumaya
devam etti. İstanbul Kastamonuspor
Sağmalcılarspor ile oynayacağı
maçta ev sahibi olarak sahaya
çıkacak. Şu ana kadar İstanbul
Kastamonuspor 8 karşılaşmada 4
galibiyet 2 beraberlik aldı.

SPOR PANORAMAAvrupalı turu geçti

Hem maç gitti hem hoca!

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF)
Kupası 3. tur rövanş karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Macar ekibi Vaci NKSE'yi 7
sayılık farkla yolcu ederken devam vizesini de aldı.

Kastamonu Belediyespor, 3. tur rövanş
karşılaşması için Macar Vaci’yi Atatürk
Spor Salonu'nda ağırladı. Kadınlar EHF
Kupası 3. tur rövanş karşılaşmasında, dep-
lasmanda yaptığı ilk mücadeleden 26-24
galip ayrılan temsilcimiz Macar ekibi Vaci
NKSE'yi 31-27’lik skor ile mağlup etti. Tür-
kiye tarihinde bir ilke imza atan temsilci-
miz bu galibiyetle EHF CUP gruplarına
adını yazdırdı.

Kastamonu Belediyespor’ un gruptaki
rakipleri 23 Kasım Perşembe günü belli
olacak. Üçüncü turdan gelen 12 takım ile
şampiyonlar ligin gruplarında dördüncü
olan 4 takımla toplam 16 takım, 4'erli 4
grupta mücadele edecek.

Tur vizesi maçın son 
5 dakikasında geldi

Karşılaşmanın ilk yarısına etkili başla-
yan Belediyespor mücadeleyi 11-9 önde
götürürken ilk yarının sonlarına doğru

Macar ekip 12-12’lik beraberliği yakaladı.
Daha baskılı oynayan Vaci NKSE ekibi
karşılaşmanın ilk yarısını 13-14 kapattı.

İkinci yarı oyuna hızlı başlayan Belediyes-
por karşılaşmanın son 5 dakikasında 31-
27’lik sayı ile tekrar öne geçti.

Temsilcimiz-
de kaptan Serpil
İskenderoğlu 10
golle maçın en
skorer oyuncusu
olurken, Elez ve
Seric 5'er gol,
Sıla 4,
Kolodziejska,
Sinitsyna ve Yeliz
Yılmaz 3'er gol,
Gomes, Kübra ve
Kotsina da birer
golle oynadı.

Takımını
kurtaran
kaptan!

Lige başladığında
Tarık hocayı başarısız

sonuçlar nedeniyle
değiştirerek takımın

başına deneyimli hoca
İsmail Ertekin’i getiren

Kastamonuspor’da
bahar kısa sürdü. Üst

üste alınan
mağlubiyetler,

tribünlerin boşluğu,
oyuncuların bir türlü

istenen olgunluğa
ulaşamaması

nedeniyle takım hem
puan kaybetti, hem de
sezondaki ikinci teknik

adam olan Ertekin’e
veda etti.

Grubunda bu sezon 7 deplasman
maçına çıkan Kastamonuspor 1966,
oynadığı 7 maçın 4’ünden mağlubiyet
ile ayrıldı. Sadece Tuzla, Eyüp ve Mer-
sin İdmanyurdu’na karşı galip gelen
takım diğer deplasman maçlarında

Hatayspor’a 2-0, Menemen Belediyes-
por’a 2-1 ve Sarıyer’e 4-1 kaybederek
boyun eğdi. 

İsmail Ertekin yönetiminde Sarıyer
deplasmanında Günay Şakar’ın attığı
gollerle gelen mağlubiyetin şokunu bir

türlü atlatamayan ve çıktığı maçlarda
rakiplerine boyun eğen Kastamonus-
por, bu haa da bir penaltı kaçırdı ve
rakibinden yediği basit gole engel ola-
mayarak hem puandan hem de hoca-
sından oldu.

Spor Toto 2. Ligin 13 haftasında
hava muhalefetinden dolayı uçak se-
feri iptal olunca Sancaktepe deplas-
manına yorucu bir otobüs yolculuğu
yaparak gelen futbolcuların sahadaki
görüntüsü hem taraftarı hem de ke-

nar yönetimini memnun etmedi. 10.
dakikada Tayyib Kanarya takımının
kazandığı penaltıyı direğe nişanlayın-
ca kaleci son anda uzanarak topu da
Kastamonuspor’un tüm umutlarını
da kornere çıkardı. İlk yarısı golsüz

sona eren karşılaşmaya ikinci yarıda
Sancaktepe’nin atağında kaleci Be-
kir’in basit hatası golle sonuçlanınca
zaten oldukça etkisiz bir oyun sergile-
yen Kastamonuspor hem maçı kay-
betti hem de hocası Ertekin’den oldu.

Tayyib kaçırdı sabırları taşırdı

Berabere
kalmıyor

Stat: Maltepe Hasan Polat

Hakemler: Hamit Basık, Mahmut Gülle, Şeyhmus

Baysal
Sancaktepe Belediyespor: Mehmet Doğan, Yener

Demirci, Caner Solmaz (Dk 82 İrfan Akgün), Recep

Burak Yılmaz, Bahadır Erol, Erbay Eker, Samet

Akaydın, Süleyman Olgun, Umut Koçin (Dk 90 Gökhan

Çetinus), İlker Avşar (Dk 90 Gökhan Lekesiz), Serhat

Koruk 
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can

Otman, Ümit Karaal (Dk 71 Youssef Yeşilmen), Oğuz

Özden, Faruk Öcal, Ferit Erişçi (Dk 76 Halil İbrahim

Tuna) , Savaş Tağa, Ömer Can Sokullu, Okan Yıldız,

Abdullah Halman (Dk 61 Muhammed Haşim Çoban),

Tayyib Kanarya   

Gol: Dakika 71 Serhat Koruk (Sancaktepe

Belediyespor)

Sarı Kartlar: Mehmet Doğan, Recep Burak Yılmaz,

Erbay Eker (Sancaktepe Belediyespor), Oğuz Özden,

Savaş Tağa, Abdullah Halman, Youssef Yeşilmen

(Kastamonuspor 1966)

Sancaktepe Belediyespor : 1

Kastamonuspor : 0

Kısaca geçen hafta
1. Amatör Futbol Ligi'nde ilk

hafta maçlarında Taşköprüspor
sürpriz yaptı.

İlk hafta oynanan 5 maçta top-
lam 23 gol atıldı ve en farklı galibi-
yeti alan Taşköprüspor averaj farkı
ile ilk haftayı lider kapattı. İnebolus-
por’a 9 gol atan Taşköprü haftanın
en gollü galibiyetine imza attı. Ligin
ilk maçlarında atılan gollerin maç
başı ortalaması 4,6 gol oldu.

Açılış Yolspor’dan: 4-2
Kastamonu 1. Amatör Futbol

Ligi ikinci hafta ilk maçında Hasan
Doğan Tesisleri'nde Yolspor, Daday
Yeni Belediyespor'u konuk etti.

Yolspor karşılaşmayı Muham-
met, Oğuzhan Karataş, Mertcan,
Yasin Yılmaz'ın attığı gollerle 4-2

kazanırken, karşılaşmada bir pen-
altıdan da yararlanamadı. Bu skorla
Daday Yeni Belediyespor 3 puanda
kalırken, Yolspor ikide iki yaparak
puanını 6'ya çıkardı.

Devrekani deplasmanda 
galip: 3-1

Kastamonu 1. Amatör Futbol Li-
gi'nde deplasmanda Çatalzeytins-
por'a konuk olan Devrekani Beledi-
yesi Esnafspor karşılaşmayı Selçuk
Hıdır, Ufuk Uğur ve Bayram Yük-
sel'in attığı gollerle 3-1 kazanarak
ligde ilk galibiyetini farklı bir skorla
elde etti. Sahil ekibinin tek golü ise
Sercan Bektaş'tan geldi.

Çatalzeytinspor’un yenilenen
sahasının açılış müsabakasında gü-
len taraf Devrekani oldu. Devrekani
Belediyesi Esnafspor, erteleme

maçında da hafta içinde Araç Bele-
diyespor karşılaşmasını 5-1’lik
farklı mağlubiyetle kaybeden Çata-
zeytinspor’a şans tanımadı. Çatal-
zeytin lige kötü bir başlangıç yapan
takımlardan Hanönü ve İnebolu gibi

henüz puanla tanışamadı.

Araç iki haftada 8 attı
Çatalzeytin ile ligin ilk haftasını

5-1’lik flaş bir galibiyetle tamamla-
yan ve hafta sonu deplasmanda
Cide Belediyespor'a konuk olan
Araç Belediyespor karşılaşmayı 3-1
kazandı. 

Taşköprü ikide iki yaptı
Haftanın bir diğer karşılaşma-

sında Hasan Doğan Tesisleri'nde
oynanan günün ikinci maçında Taş-
köprüspor deplasmanda Ormans-
por'u Mesut ve Savaş'ın attığı gol-
lerle 2-1 mağlup etti.

Taşköprü ekibi aldığı bu galibi-
yet ile çıktığı iki karşılaşmadan elde
ettiği puanlarla yoluna kayıpsız de-
vam etti. n Emrah Demiröz

Amatörde 2 haftada 42 gol

Kastamonu 1. Amatör 
2. Hafta Toplu Sonuçlar:
Yolspor 4 – Daday 2
Ormanspor 1 – Taşköprü 2
Cide Belediye 1 – Araç Belediye 3
Çatalzeytinspor 1 - Devrekani
Belediye 3
İneboluspor 2 – Hanönü 0

Kastamonu 1. Amatör 
3. Hafta Maçları:
Araç Belediye – Daday
Devrekani Belediye - Cide
Belediyesi
Taşköprüspor – Çatalzeytinspor
Hanönü – Orman Spor
İneboluspor – Yolspor
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30 Yıllık Tecrübe

Kaliteli
Yaşam

Kaliteli
Gelecek

Okyanus Park

n 3250 m2 arsa alanı deniz ve şehir

manzaralı

n 2 bloktan oluşan 108 adet daire

n 5 adet dükkan

n 5000 m2 kapalı otopark

n Led ışıklı ve şelaleli botanik havuz

n 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri

n Yönetim odas

n Çocuk parkı, palmiye ağaçları ve

kamelyalar

Yıldız Park

n 3 Blok 66 Daire

n Her daireye ait Otopark

n Şelaleli Botanik havuz

n Çocuk oyun parkı

n Oturma kamelyaları

n Palmiyelerle donatılmış sitenin her yanı

yeşil alan

n 7 gün 24 saat güvenlik

n Huzurlu ve mutlu bir hayat

3
0 yıl önce Tosya’da başlayan ticaret
hayatımız, 1993 yılından bu yana “ sağlam
temeller, gülen yüzler” sloganıyla dün
olduğu gibi bugün de yarında İnşaat,
Mobilya, Emlak, PVC Doğrama, Kapı,

Parke branşlarında devam edecek. Kalitemiz
adımıza, işimiz güveninize yansıyacak.

www.kalitegrup.com.tr

Yıldız Park
Yeni Bağdat Caddesi Cumhuriyet

Caddesi 2235 Sokak No:35 Yıldız

Park Konutları 

Kocaeli/GEBZE 

İletişim Bilgileri
Merkez : (0 216) 392 37 37

Satış Ofisi 1 : (0 262) 742 11 37

Satış Ofisi 2 : (0 262) 742 12 37

Gsm 1 : (0 545) 902 00 37

Gsm 2 : (0 532) 264 83 75

Okyanus Park Ofis
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

Tarık Buğra Lisesi Önü Okyanus

Park Konutları
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Yıl: 6 21 Kasım 2017

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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